
زێباری: ئەو رێوشوێنانەی لە سەنتەر و خاڵەکانی پشکنین پیادە دەکرێن بۆ پاراستنی  دیندار

 ئاسایشی هەرێم و گیانی دانیشتووانە بە ئاوارە و پەنابەرانیشەوە
 

رێکخراوی هیومان رایتس وۆچ راپۆرتێکی بە ناوی هەرێمی کوردستان: دەستگیر  26/2/2017رۆژی 

کردنی ئەو پیاو و مێر مندااڵنەی کە لە دەست داعش رادەکەن و تێیدا باس لە دەستگیرکردنی سەدان پیاو و 

ئەوانەی لە دەست  مێر منداڵ کە لە کەمپەکان نیشتەجێن لەالیەن هێزەکانی هەرێمی کوردستانەوە دەکات،

 داعش رایانکردووە بێ ئەوەی کەسوکاریان لە دەستگیرکردنیان ئاگادار بکرێنەوە یان زانیارییان پێ بدرێت.

 

لە وەاڵمی راپۆرتی رێکخراوی ناوبراودا د.دیندار زێباری سەرۆکی لیژنەی هەڵسەنگاندن و وەاڵمدانەوەی 

اشکرای کرد کە لە دوای هاتنی داعش حکومەتی راپۆرتە نێودەوڵەتییەکان لە ئەنجوومەنی وەزیران ئ

هەرێمی رووبەڕووی بارودۆخێکی سەخت بۆوە لە هەمووە رووەکانەوە و لەم بارەوە وتی: دوای هاتنی 

ئاوارە و پەنابەران جگە لەوەی لە رووی ئابووری و داراییەوە بارودۆخی هەرێمی ئاڵۆز کرد، لە رووی 

شانی دامودەزگا ئەمنییەکان چونکە لە رۆژی هاتنی داعش و ئەمنییەوەش ئەرکێکی زیاتری خستە سەر 

داگیرکردنی موسڵ و ناوچەکانی دەوروبەری بە سەدان هەزار ئاوارە روویان لە ناوچەکانی هەرێمی 

کوردستان کرد. لە الیەکی ترەوە بۆ رێکخستنی هاتنی ئەم ژمارە زۆرەی ئاوارە و نیشتەجێکردنیان و بۆ 

سەالمەتی هاوواڵتیان بە ئاوارە و پەنابەرانیشەوە، الیەنە پەیوەندیدارەکانی   وپاراستنی ئاسایشی هەرێم 

حکومەتی هەرێمی کوردستان چەند رێوشوێنێکی ئەمنیان گرتە بەر کە گشت دانیشتوانی هەرێم دەگرێتەوە 

 بەبێ جیاوازی. 

 

ساترەکانی هەر سەبارەت بەم رێوشوێنانە زێباری وتی: بەشی هەرەزۆری راگوێزراوان لە رێگای 

روو لە ناوچەکانی ژێردەسەاڵتی حکومەتی هەرێم دەکەن، ئەمەش ئەرکی هێزەکانی   پێشمەرگەوە

پێشمەرگە لە ساترەکان قورس دەکات و لە هەمان کاتدا دوور نییە کەسانێکی سەر بە داعش لەنێو ئاوارە و 

وان بۆ ساترەکان وەک راگوێزراواندا هەوڵ بدەن خۆیان بگەیەننە ساترەکان.لەگەڵ هاتنى راگوێزرا

رێوشوێنێکی ئەمنی تەنیا پیاوەکان دەپشکێندرێن ئەویش پشکنینێکی زۆر ئاساییە بۆ دڵنیابوون لە نەبوونی 

دەگوازرێنەوە بۆ سەنتەرەکانى پێشوازى. لەدواى   کەسانی تیرۆریست و خۆکوژ لە نێویاندا، دواتر

چ شێوەیەک پشکنین بۆ ئافرەتان ئەنجام نادرێت، گواستنەوەیان لەوێش تەنیا پیاوەکان دەپشکێندرێن و بەهی

تەنانەت خودی رێکخراوەکانی نەتەوەیەکگرتووەکان گلەیی ئەوەیان کردووە کە بۆچی ئافرەتەکان 

ناپشکێندرێن، بەاڵم بەهۆی رەچاوکردنی دابونەریتی کۆمەاڵیەتی و حورمەتی خەڵکەکە تا ئێستا ئافرەتە 

 نادرێت. راگورێزراوەکان پشکنینیان بۆ ئەنجام

 

سەبارەت بە پرۆسەی لێکۆڵینەوە لەگەڵ کەسانی گومان لێکراو سەرۆکی لیژنەی هەڵسەنگاندن و 

وەاڵمدانەوەی راپۆرتە نێودەوڵەتییەکان وتی: زۆر جار لەگەڵ راگوێزراوان کەسانی خراپەکار و 

لەالیەن دانیشتوانى داواکراویشیان تێدایە و بەشێکیان لە ترسى ئەوە هاتوون کە تۆڵەیان لێبسەندرێتەوە 

ناوچەکەیان و خزم و کەسوکاریان، بۆیە الیەنە پەیوەندیدارەکان ناچارن کە لێکۆڵێنەوە لە ناوەکانیان بکەن و 

زانیاریان لەسەر وەربگرن، سەرەتا ئەو ئاوارانەى لەم کەمپە نیشتەجێبوون هاوواڵتى بێتاوان و بێ کێشە 

نی خۆیان بووە لە تیرۆریستان، بۆیە بەشیکى زۆر لەو بوون و هۆکاری سەرەکی هاتنیان پاراستنی ژیا

ڕاپۆرتانەى کە رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان دەینووسن دوورە لەڕاستییەوە چونکە زانیاریی تەواو و وردیان 

نییە دەربارەی پێکهاتەی ناوچەکە و دانیشتوانەکەی. لە سەنتەرەکانی پێشوازی ئەو کەسانەی کە گومانیان 

راون، یەکسەر رەوانەی ئاسایش و دادگا دەکرێن بۆ ئەنجامدانی رێوشوێنی پێویست لەسەرە یان داواک

( کەس لە رێگای 2000تەنیا لە سەنتەری پێشوازی کەمپی دیبەگە زیاتر لە ) بەرامبەریان و تا ئێستا 



سەنتەرەوە دەستگیر کراون لەوانە بەشێکی زۆریان بە بەڵگەی تەواوە دەرچووە کە ئەندامی داعش بوون 

ەیانە دوو ساڵ لە ریزەکانی داعش بوون، تەنانەت قەناس بەدەستى داعش بوون و بەشداری خولی مەشق ه

 و راهێنانی سەربازی و هزری داعشیان کردووە.

 

بەشی   سەبارەت بە پرۆسەی دەستگیرکردن لە سەنتەرەکانی پێشوازی و کەمپەکان زێباری وتی:

شمەرگەوە روویان لە هەرێم کردووە، بەاڵم لە ساتر هیچ هەرەزۆری راگوێزراوان لە رێگای ساترەکانی پێ

جۆرە لێکۆڵینەوە و وردبوونەوەیەک لە ناوەکاندا ناکرێت و سەنتەرەکانی پێشوازی فلتەری یەکەمە بۆ 

جیاکردنەوەی ناوەکانیان و پێویستە وردبینی لە زانیارییەکان بکرێت. پرۆسەی لێکۆڵینەوە لە سەنتەرەکانی 

ارکردنى زانیاری و پرسیارکردنە لە ناو و شوێنى نیشتەجێبوونیان و بە شێوەیەکى پێشوازی تەنها تۆم

ئاشکرا بە بەر چاوى خەڵک و رێکخراوەکانەوەیە پرسیار و وردبینیەکە ئەنجام دەدرێ. دواتر ئەو 

و  زانیاریانەى کە لە راگوێزراوان وەرگیراوە بۆ سەرچاوەکانى زانیارى دەنێردرێن بۆ دڵنیا بوون لە راستى

دروستىیان، دوای دەستگیر کردنی کەسانی گومانلێکراو یان داواکراو کەسوکاریان لە دەستگیرکردن و 

( کاتژمێر بووە ئەگەر دوای 24تۆمەتەکان ئاگادار دەکرێنەوە ،ماوەى مانەوەیان لەالیەن ئاسایش تەنها )

ادگاى تایبەت کراون و ئەگەر هیچ لێکۆڵینەوە دەرکەوتبێت کە پەیوەندییان بە تیرۆریستانەوە هەیە ڕەوانەى د

 بەڵگەیەکی درووستیان لەسەر نەبێت ئەوا ئازاد کراون.

 

لە کۆتایی لێدوانەکەیدا .دیندار زێباری سەرۆکی لیژنەی هەڵسەنگاندن و وەاڵمدانەوەی راپۆرتە 

، و قەندیل و دەزگای خێرخوازی بارزانی( لە UNHCRرێکخراوەکانی )  نێودەوڵەتییەکان وتی: 

ەرەکانی پێشوازی بوونیان هەیە بۆ یارمەتیدانی راگوێزراوان لە کاتی پێویست و دابینکردنی سەنت

پێداویستییەکانیان ، بۆ رێکخراوی قەندیل یارمەتییان دەدات لە رووی یاساییەوە وەک راوێژی یاسایی و 

. لە هەمان کاتدا ئەوانەی کە دەستگیر دەکرێن و پێویستییان بە پارێزەر هەبێت ئەوا بۆیان دابین دەکات

ئاشنایان دەکات بە مافەکانی خۆیان، هەروەها لە کاتی روودانی شەڕ هەندێک کەس دەستگیر کراون، بەاڵم 

دواتر دوای ئەنجامدانی لێکۆڵینەوە ئەوانەی کە بێتاوانن ئازاد دەکرێن و ئەوانەی کە پەیوەندییان بە داعشەوە 

دوای ئازاد کردنی اریان لەگەڵدا دەکرێت. لەالیەکی دیکەوە (ی یاسای دژە تیرۆر رەفت٤هەبێت بەپێی ماددە )

ناوچەکانی ژێردەستی داعش و گەڕانەوەی دانیشتووانەکەی سەرەتا ژمارەیەک لە هاوواڵتیان لەالیەن هێزە 

ئەمنییەکانەوە دەستگیرکران، بەاڵم دوای لێکۆڵینەوە ئازاد کران، تەنیا ئەوانە نەبێت کە دانیان بە 

 اوە یان دەستیان لە کردەوە تیرۆریستییەکاندا هەبووە.تاوانەکانیان ن
 


